Kuljetustrailerin käyttöohjeet
1. Käy läpi trailerin kunto tarkastuslistan kanssa ennen käyttöönottoa!
Sähköinen tarkastuslistalomake löytyy osoitteesta: lomake.ayy.fi/tilat/traileri
2. Huom! Varoitus! Älä koskaan astu trailerin oven päälle tai traileriin sisään, jos traileri ei ole kiinni
autossa tai takajalat eivät ole ala-asennossa. Traileri voi kipata!
3. Trailerin käyttöönotto tapahtuu seuraavia ohjeita noudattamalla:
• Avaa ja irrota trailerin aisalukko. Aisalukko otetaan mukaan ajon ajaksi. Traileri tulee lukita aina,
kun sen jättää valvomatta tai kiinnittämättä autoon. (kuva 1)
• Kiinnitä traileri auton koukkuun: Aseta trailerin aisan päässä oleva aukko auton koukun yläpuolelle.
Vedä lukituskahvasta ylöspäin, jolloin trailerin voi laskea paikalleen, esim. kiertämällä nokkapyörän
kampea. Vapauta lukituskahva, ja traileri napsahtaa kiinni koukkuun jämäkästi. Oikein lukittuneena
lukituskahva on vetoaisan suuntainen. Varmista, että vaunu on kiinni nostamalla aisasta. (kuva 2)
• Kierrä nokkapyörä (kuva 3) kahvasta mahdollisimman ylös ja nosta sen jälkeen koko
nokkapyöräasetelma yläasentoon ja kiristä paikalleen ajosuuntaan.
• Kytke sähköjohto auton pistorasiaan. Tarkista, että pistoke sopii auton pistorasiaan.
Jos pistoke ei sovi, käytä adapteria. Pistoketta ei saa kiinnittää väkisin. Tarkista valojen toiminta.
(kuva 2)
• Nosta takajalat ja lukitse ne yläasentoon.
4. Trailerin lastaus ja purkaminen tapahtuu seuraavia ohjeita noudattaen:
• Purkamisen ja lastauksen aikana jalat tulee lukita ala-asentoon. (kuva 4)
• Traileri painaa tyhjänä n. 310 kg. Trailerin ja lastin suurin sallittu yhteispaino on 750 kg.
Näin ollen traileriin saa lastata tavaraa maksimissaan 440 kg.
• Lastaa aina painavat tavarat eteen ja kevyet taakse. Käytä tarvittaessa lastin kiinnittämiseen trailerin
lattiassa olevia sidontarenkaita ja kiinnitysliinoja.
• Trailerissa ei ole jarruja, joten on suositeltavaa pitää traileri autossa kiinni lastatessa/purkaessa.
• Vaikka traileri tuntuu kevyeltä työnnettävältä tasaisella, älä koskaan irrota traileria autosta mäessä.
• Huomioi, että traileria on hankalampi käsitellä sen ollessa lastattuna.
5. Trailerin kanssa ajettaessa:
• Pidä rekisteriote aina mukana ajossa.
• Muista 80 km/h nopeusrajoitus aina trailerin kanssa ajettaessa.
• Huomioi autotalleissa yms., että trailerin maksimikorkeus on 2,0 metriä.
• Kiinnitä huomiota trailerin ajolinjoihin erityisesti jyrkemmissä käännöksissä. Turvallista matkaa!
6. Traileri palautetaan AYY:n toimiston parkkipaikalle Otaniemessä.

Ohjeita vahinkotilanteisiin
1. Varmista, että lisävahinkoja ei pääse syntymään. Muista huomiokolmio!
2. Mikäli vahingon on aiheuttanut toinen ajoneuvo:
• Vähänkin epäselvissä vahingoissa kutsu poliisi vahinkopaikalle.
• Tarkista vastapuolen kuljettajan henkilöllisyys ajokortista.
• Merkitse itsellesi muistiin vahinkohetki, vastapuolen yhteystiedot, rekisterinumero, vakuutusyhtiön tiedot
ja sekä mahdollisten todistajien tiedot.
3. Huolehdi, että vastapuoli tekee vahinkoilmoituksen omaan vakuutusyhtiöönsä ja jos mahdollista niin pyydä
itsellesi kopio vahinkoilmoituksesta.
4. Ilmoita aina kaikista vahingoista AYY:lle viimeistään trailerin palautuksen yhteydessä.

Kuva 1. Aisalukko kiinnitettynä traileriin

Kuva 3. Trailerin nokkapyörä
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Kuva 4. Trailerin takajalat ala-asennossa

